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ع��رض وتحلي�ل لماھي��ة اللوجس�تيات وأھ��دافھا ودراس��ة المش�ك�ت الحالي��ة لتس�عير خ��دمات مين��اء : اس��تھدف ھ�ذا البح��ث: الملخ�ص
بورسعيد باستخدام نظم التكاليف المطبقة حاليا، السعي الدائم للبحث عن أفضل الخ�دمات الت�ي يج�ب أن تق�دم للعم��ء م�ن نق�ل وش�حن 

يزة التنافسية القوية التي تساعده في تعظيم إيراداته، س�وف تس�اعد الدراس�ة ف�ي تحلي�ل وتقي�يم الم�وانئ وتفريغ والذى يعطى الميناء الم
المنافس�ة م��ن حي��ث ا<مكاني�ات وا=لي��ات المس��تخدمة والعم�ل عل��ى منافس��تھا ع�ن طري��ق رف��ع كف�اءة ا:داء التش��غيلى وزي��ادة التح��ديث 

وكان#ت أھ#م النت#ائج الت#ى توص#ل إليھ#ا ، ف�ي عملي�ة النم�و ا:قتص�ادى للدول�ةد والربط اللوجستى لجذب التج�ارة العالمي�ة الت�ي تس�اع
أن تحقيق الطريقة المثلى لرفع معد9ت أداء الشحن والتفريغ والنقل يمكن أن تقدم على عدد من المع#ايير منھ#ا ال#ربح : البحث

ر ا�مثلي#ة لتش#غيل الم#وانئ كم#ا تعتب#ر ًوالتكاليف، حيث يلعب الربح دورا مھما كھدف أساسى �ى نشاط أقتصادى وھو معي#ا
التكاليف من أھم العناصر المؤثرة على اس#تمرارية المين#اء وقدرت#ه التنافس#ية وعلي#ه يك#ون تش#غيل المين#اء بأق#ل تكلف#ة تش#غيل 

ًممكنه دليR واضحا على التش#غيل ا�مث#ل لعملي#ة ا�داء ب#الموانئ، وس#ھولة القض#اء عل#ى المش#اكل المتعلق#ة بمناول#ه ا لبض#ائع ً
س#رعة تق#ديم الخدم#ة وس#ھولتھا، مم#ا يتطل#ب تحوي#ل الم#وانئ المص#رية م#ن ومن خRل المراك#ز اللوجس#تية " شحن وتفريغ"

 ومنھ#ا -يج#ب أن يت#وافر للم#وانئ المص#رية: وأوصى البحث بعدة توص#يات منھ#ا، ليدية إلى موانئ لوجستية متكاملةموانئ تق
 وتعنى قدرة الميناء على التعامل مع وظائفه بد9 من خسارة فرص الس#وق، A Bias for Action البادئة –شرق بورسعيد 

 ل##ربط أنظم##ة النق##ل متع##دد الوس##ائط بعض##ھا ب##بعض EDI وإدخ##ال أنظم##ة تكنولوجي##ا المعلوم##ات والتب##ادل ا�لكترون##ى نظ##ام
يطر على ھذه ا�نظمة، و  على أن تكون الموانئ ھى المنصة التى تسJust in timeوللسيطرة على خدمات التزامن المحكم 

ضرورة السيطرة على تعريفه الخدمات داخل الموانئ و9 تترك لكل جھة حكومية عامل#ة داخ#ل المين#اء حري#ة تحدي#د الس#عر 
 . موانئ طاردة وليست جاذبةالمصريةالذى يناسبھا، مما يضر بسمعه الميناء ككل، لتكاليفه العالية مما يجعل الموانئ 

 . بور سعيد،ميناء، قتصادىداء ا9اx، التفريغ،  الشحن،النقل :الكلمات اZسترشادية

 المقدمة والمشكلة البحثية

تعرف كفاءة الميناء بدرجة ا9ستغRل ا�مث#ل م#ن وج#ه 
النظ##ر ا9قتص##ادية �ص##ول المين##اء وھ##ذا التعري##ف يس##تلزم 
تحدي##د ماھي##ة أص##ول المين##اء وتحدي##د أس##لوب الحك##م عل##ى 

جھات التي تق#وم ب#الحكم عل#ى كف#اءة كفاءة الميناء وأفضل ال
الميناء من عمRء الميناء الذين تقدم لھ#م خدمات#ه، ويقوم#ون 
باختي##ار مين##اء مع##ين بال##ذات لت##داول بض##ائعھم، أم##ا الفئ##ة 

. ا�س##ھمالثاني##ة م##ن الحك##م عل##ى كف##اءة المين##اء فھ##م ح##املي 
ويعتب###ر المرك###ز التنافس###ي للمين###اء ب###ين الم###وانئ ا�خ###رى 

ن أھ##م مؤش##رات الحك##م عل##ى كف##اءة تش##غيل المنافس##ة ل##ه م##
ويمكن تحديد المركز التنافسي للميناء ف#ي . وإدارة أي ميناء

خ##Rل فت##رة زمني##ة معين##ة ع##ن طري##ق تحلي##ل نق##اط الق##وة 
والت##ي تتمث##ل ف##ي طاق##ة المين##اء وش##ھرته . والض##عف للمين##اء

التجاري##ة ودرج##ة الثق##ة ف##ي الخ##دمات المقدم##ة ب##ذلك المين##اء 
مالي##ة لت##داول البض##ائع بالمين##اء، ا�مكاني##ات والتك##اليف ا�ج

المتاح##ة بالمين##اء �ع##ادة ش##حن البض##ائع، الخ##دمات المكمل##ة 
لتلك الت#ي يق#دمھا المين#اء مث#ل خ#دمات الجم#ارك، التوزي#ع، 

إصRح السفن، التزود بالوقود، البن#وك، الخط#وط المRحي#ة 
الت##ي تت##ردد عل##ى المين##اء، تك##اليف خ##دمات النق##ل م##ن وإل##ى 

وموق##ع المين##اء بالنس##بة ل�س##واق . طق##ة الخلفي##ة للمين##اءالمن
 .)2015بسيونى، ( العالمية والخطوط المRحية

وميناء شرق بورسعيد أو ميناء شرق التفريعة، ھو أحد 
لقن#اة ، ويط#ل عل#ى التفريع#ة الش#رقية بورسعيد مدينة موانئ

 لمح#ور التج#ارة العالمي#ة ب#ين وھو مرك#ز أساس#ي. السويس
ويعتب###ر مين###اء ش###رق . أوروب###ا وش###رق البح###ر المتوس###ط

بورس##عيد م##ن المش##روعات القومي##ة الكب##رى الت##ي أقامتھ##ا 
 لخدم###ة التج###ارة ٢٠٠٤مص###ر وت###م افتتاح###ه ف###ي أكت###وبر 

العالمية وتج#ارة الترانزي#ت الت#ي تعب#ر قن#اة الس#ويس، ويق#ع 
الى لتفريع#ة قن#اة الميناء في موقع فري#د ش#رق الم#دخل الش#م

السويس الش#رقية وف#ى ملتق#ى ثRث#ة ق#ارات وعل#ى الطري#ق 
الرئيس###ي لملتق###ى الش###رق والغ###رب، ح###ده الش###مالي البح###ر 
المتوس##ط، ح##ده الجن##وبي المنطق##ة الص##ناعية، ح##ده الش##رقي 
بحي###رة المRح####ة، ح####ده الغرب###ي التفريع####ة الش####رقية لقن####اة 

 ھ##ذا الس##ويس، ھ##ذا وي##تم التخط##يط لRس##تفادة القص##وى م##ن
الموقع ليك#ون الن#واة ا�ول#ى �قام#ة منطق#ة ص#ناعية واع#دة 
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يخص##ص إنتاجھ##ا للتص##دير، وك##ذلك لج##ذب أكب##ر الخط##وط 
 والمين##اء 2 ك##م35 المRحي##ة العالمي##ة، وتبل##غ مس##احة المين##اء

 كم ومخطط إنشاء منطق#ة 12مخطط �نشاء أرصفة بطول 
، تبل###غ 2 ك###م87.6ص###ناعية جن###وب المين###اء عل###ى مس###احة 

 أل#ف مت#ر 600ة ا�جمالية لمحطة الحاويات الحالية المساح
 مت#ر، والمحط#ة تعم#ل 500مربع وعرض ساحة الحاويات 

بنظ###ام المن###اطق الح###رة الخاص###ة، يس###تقبل المين###اء الس###فن 
العمRقة من الجيل الرابع حيث أن عمق الرص#يف بالمين#اء 

حق#ق المين#اء خ#Rل .  مت#ر1200 متر وطوله 17يصل إلى 
 أل#ف حاوي#ة مكافئ#ة، يتوق#ع 700 ح#والى  تداول2005عام 

 ملي###ون حاوي###ة مكافئ###ة 2.2أن يص###ل حج###م الت###داول إل###ى 
وعندئ###ذ ستتوس###ع المحط###ة لتش###مل تنفي###ذ المرحل###ة الثاني###ة 

 ملي#ون حاوي#ة 4.4للمشروع والوصول بحج#م الت#داول إل#ى 
 .)2010 النحراوى، (ًسنويا

وتع##د فك##رة مين##اء ش##رق بورس##عيد أو ش##رق التفريع##ة 
ى الس#بب الرئيس#ى لحف#ر تفريع#ة بورس#عيد والت#ي قديمة وھ

، أن###ور الس###ادات ف###ي عھ###د ال###رئيس 1980افتتح###ت ع###ام 
 وتتك###ون م###ن ثRث###ة جوان###ب ا�ول مين###اء دول###ي ع###المي،

بإجم##الى ط##ول ) الترانزي##ت(ا�س##اس في##ه ت##داول الحاوي##ات 
 أ9ف مت#ر، ويمث#ل الركي#زة ا�ساس#ية وا�ض#خم 6رصيف 

في المين#اء، ث#م مين#اء للش#حن والتفري#غ للس#وائل والغ#ازات، 
والث##انى وھ##و منطق##ة ص##ناعية وخ##دمات لوجيس##تية خل##ف 
الميناء، وكان الھدف من المشروع تحويل مدخل القن#اة إل#ى 

 ت#ولى 1996  ين#اير4 إنتاجية صناعية عالمي#ة، وف#ي منطقة
، لع##اطف ص##دقيً خلف##ا رئاس##ة ال##وزراء كم##ال الجن##زوري

وق#د ارتك#زت السياس##ة . 1999واس#تمر ف#ي المنص#ب حت##ى 
العام###ة ا9قتص###ادية لوزارت###ه عل###ى ركي###زتين أساس###يتين؛ 
ا�ول####ى اس####تكمال برن####امج بي####ع ش####ركات القط####اع الع####ام 

أما الجانب الثالث فكان . 1992الذى بدأ عام ) الخصخصة(
إطRق مش#روعات اقتص#ادية قومي#ة كب#رى أح#د عناص#رھا 

 لنحو ستين الكثافة السكانيةتشييد مدن مليونية بھدف خلخلة 
 إلى وادى النيل للخروج من ضيق - آنذاك–مليون مصرى 

ترع#ة  ح#ول س#يناءً وشما9 ف#ي توشكىًالصحراء جنوبا في 
 وف#ي ش#رق تفريع#ة خليج الس#ويس وفي شمال غرب السRم

 ).2005عيسى، ( بورسعيد عند مدخل ميناء قناة السويس

 مشكلة الدراسة

 :سة فى بحث عدة مشاكل ھى مشكلة الدراتتمثل

مش##اكل المتعلق##ة بمناول##ه البض##ائع، الش##حن والتفري##غ ال -1
والعم###ل عل###ى تقلي###ل م###دتھما مم###ا يس###اعد ف###ي خف###ض 

 .التكاليف وجذب المزيد من السفن العابرة

المش###اكل المتعلق###ة بإع###ادة ھيكل###ة الم###وانئ ومس###تويات  -2
الطل##ب عل##ى خ##دمات المين##اء ووج##ود خب##رات مختلف##ة 

 .درة الوجود في معظم الدول الناميةومدربه وھى نا

المشاكل المتعلقة بالخدمات التي تقدم للسفن منذ دخولھ#ا  -3
وحت##ى مغادرتھ##ا من##ه والوق##ت المس##تغرق ف##ي عمليت##ي 

الش###حن والتفري###غ وم###دى ت###أثير ذل###ك ف###ى عملي###ة ا�داء 
 .بالموانئ

 أھداف الدراسة

 : ھذه الدراسة إلى تحقيق ا�ھداف التاليةترمى

 اللوجس##تيات وأھ##دافھا ودراس##ة ةلماھي##ع##رض وتحلي##ل  -1
المش###كRت الحالي###ة لتس###عير خ###دمات مين###اء بورس###عيد 

 .باستخدام نظم التكاليف المطبقة حاليا

السعي الدائم للبحث ع#ن أفض#ل الخ#دمات الت#ي يج#ب أن  -2
تق##دم للعم##Rء م##ن نق##ل وش##حن وتفري##غ وبالت##الي يعط##ى 

عظ##يم المين##اء المي##زة التنافس##ية القوي##ة الت##ي تس##اعده ف##ي ت
 .إيراداته

سوف تساعد الدراسة في تحليل وتقييم الموانئ المنافس#ة  -3
من حيث ا�مكاني#ات واxلي#ات المس#تخدمة والعم#ل عل#ى 
منافستھا عن طري#ق رف#ع كف#اءة ا�داء التش#غيلى وزي#ادة 
التحديث والربط اللوجستى لجذب التج#ارة العالمي#ة الت#ي 

 .تساعد في عملية النمو ا�قتصادى للدولة

 مية الدراسةأھ

 :تنبع أھمية الدراسة من

يمك###ن تطبي###ق تس###عير جدي###د ي###ؤثر ف###ي عملي###ات النق###ل  -1
قتص##ادية والش##حن والتفري##غ يس##اعد ف##ى رف##ع الكف##اءة ا�

 .للموانئ

شرق "المساعدة في رفع كفاءة البنية التحتية للميناء  -2
 .السفن العمRقةمما يتيح له استقبال جميع أنواع " بورسعيد

الخدم###ة "ي###ل زم###ن الش###حن والتفري###غ المس###اعدة ف###ي تقل -3
 .وبالتالي قله التكاليف". المقدمة لمشغلي السفن

 :الطريقة البحثية

 :منھج الدراسة

تم إتباع المنھج الوصفي التحليلي للوصول إل#ى أھ#داف 
 الباحث##ة ف##ي ھ##ذا الجان##ب باس##تخدام حي##ث قام##تالدراس##ة 

لك المنھج العلمي الذى يعتمد على ا9ستقرار وا9ستنباط وذ
بتجمي##ع وتحلي##ل بيان##ات مؤش##رات ا�دارة الفع##ال الص##ادرة 
عن الجھات الرسمية وإس#تنباط المعوق#ات الت#ي تواج#ه ھ#ذه 
ا�دارة في تطوير أنظمة النقل وتأثير ذلك عل#ى رف#ع كف#اءة 
ا�داء ومحاول##ة ا�س##تفادة وإس##تخRص أھ##م ال##دروس م##ن 

 .تجارب الدول المتقدمة الناجحة 

 :مصادر البيانات

 ا�عتم##اد عل##ى البيان##ات المنش##ورة وغي##ر المنش##ورة ت##م
ع##ن مؤش##رات ال##ربط البح##رى ف##ى تق##ارير ا�م##م المتح##دة 
للتج###ارة والتنمي###ة، وك###ذلك البيان###ات المنش###ورة ع###ن ھيئ###ة 

 .، البنك الدولىالموانئ المصرية
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  والمناقشةالنتائج

  اللوجستيات وأھدافھاةماھي

ق التفريع##ة كان##ت بداي##ة ال##و9دة التنفيذي##ة لمش##روع ش##ر
 إط##Rق ت حينم##ا أعلن##1997ف##ي م##ايو ) ش##رق بورس##عيد(

ا�ول :  مشروع شرق التفريعة ليتكون من جن#احين ت#وأمين
 مليون متر مرب#ع 22إقامة ميناء محورى عالمى على نحو 

عم###وده الفق###رى محط###ات " مين###اء ش###رق بورس###عيد"بإس###م 
م##وانئ ش##رق  مـ##ـحاوي##ات لت##داول حاوي##ات الترانزي##ت برس

وأم#ا الجن#اح الث#انى . لمتوسط وموانئ البح#ر ا�س#ودالبحر ا
 87للمش##روع فھ##و إقام##ة منطق##ة ص##ناعية ح##رة عل##ى نح##و 

وق#د أھمل#ت . مليون متر مربع ف#ي ظھي#ر المين#اء المح#ورى
المين#اء روع المنطق#ة الص#ناعية الح#رة ت#وأم ــــ مشالحكومة

وس##وف نرك##ز فيم##ا يل##ى عل##ى مش##روع مين##اء ، المح##ورى
ث أصبح أمرا واقعا م#ع ب#دء نش#اطه ع#ام شرق التفريعة حي

حوري##ة ف##ي  ليحت##ل الترتي##ب الث##انى ب##ين الم##وانى الم2000
 .)(Kyaw, 2008 2012البحر المتوسط عام 

 مقومات الميناء

 )ا�ستيعابية( التصميمية القصوى الطاقة

 . مليون طن12بضائع محواة  -

تص##ل س##عة ( حاوي##ة مكافئ##ة ن ملي##و2.7ع##دد الحاوي##ات  -
 5.1 بع##د ا9نتھ##اء م##ن المرحل##ة الثاني##ةاوي##ات الت##داول للح

 ).مليون حاوية مكافئة

 . ساعة يوميا24ساعات العمل  -
 خصائص م�حية

 250 كيلو متر وع#رض الق#اع 13 بطول :القناة الخارجية -
 .متر 18.5 متر وعمق 350متر والسطح 

 250 كيل#و مت#ر وع#رض الق#اع 3.8 بطول :القناة الداخلية -
 متر، ويمكن زيادت#ه إل#ى 16.5 متر وعمق 350والسطح 

 . متر17.5

 متر16.5 متر وعمق 715 بقطر :دائرة الدوران -
وف##ى منطق##ة ا�نتظ##ار بھيئ##ة قن##اة الس##ويس ف##ى البح##ر 

تق##وم )  ا�رش##اد120(ا�ب##يض المتوس##ط عن##د الكيل##و مت##ر 
 :ھيئة قناة السويس بجميع أعمال ا�رشاد على النحو التالى

 زمنطقة البوغا

نھاي##ة  " 8 وحت##ى الكيل##و مت##ر 5و مت##ر ش##ما9 م##ن الكيل##
 ."حاجز ا�مواج الشرقى

 منطقة الميناء

 . كيلو متر جنوبا6 وحتى 3شما9 الكيلو متر 

  بيانات ا"رصفة طبقا "نواعھاإجماليات

 أن طول ا�رصفة على أربعة أرص#فة 2ويبين الجدول 
 ك##ل م##ن الرص##يف ا�ول ط##ول مت##ر حي##ث بل##غ 2400بل##غ 

 . متر1200الرابع و متر 400 والثالثوالثانى 

 الخدمات والتسھي�ت بالميناء

  اZمداد والتموين

 المياه العذبة

 . متر مكعب يوميا600محطة تحلية مياه بطاقة 

 .يوم/ مكعب متر200محطة صرف صحى بسعة 

  مت#ر10000تم توصيل خط مياه رئيسى للميناء بطاق#ة 
 .يوم/مكعب

 تسعير خدمات ميناء شرق بورسعيد

لق##ول أن الم##وانئ تعتب##ر ج##زءا م##ن نش##اط النق##ل س##بق ا
الع##المى وال##ذى يعتب##ر ب##دوره ج##زءا م##ن النظ##ام ا9قتص##ادى 
الع##المى، وكم##ا ذك##ر ف##ي م##ؤتمرات مRحي##ة عدي##دة أن مع##دل 
النمو فى ا9قتصاد البحرى أعلى من مع#دل النم#و ف#ي النظ#ام 
ا9قتص##ادى الع##المى مجتمع##ا، ولم##ا كان##ت للم##وانئ جوان##ب 

كاليفية، بيئة اقتصادية، اجتماعي#ة، فني#ة، قانوني#ة، محاسبية وت
مش##اكل المحاس##بية والتكاليفي##ة، ال بح##ث ه م##ن المھ##مل##ذلك فإن##

مش##كلة تس##عير خ##دمات الم##وانئ وتظھ##ر ھ##ذه المش##كلة بش##كل 
  م#نالت#ى تعب#ر فيھ#ا أكث#ر) العب#ور(حاد في الم#وانئ العالمي#ة 

،  مين#ا بورس#عيد الح#الىمث#لمن البض#ائع غي#ر وطني#ة % 60
 ). شرق بورسعيد(والميناء الجديد بشرق التفريعة 

وعن###د دراس###ة تس###عير خ###دمات المين###اء يتطل###ب ا�م###ر 
دراس##ة ا�ھ##داف المالي##ة وأھ##داف تس##عير خ##دمات المين##اء 
والسياس##ات وا�ط##ار الع##ام وال##ذى م##ن خRل##ه ي##تم تط##وير 
تعريف##ات الرس##وم، وإل##ى جان##ب ذل##ك يس##تلزم ا�م##ر دراس##ة 

 ع##رف عل##ى التك##اليف وطريق##ة حس##ابھاتخ##دمات المين##اء وال
)Hanisch et al., 2002(. 

وتلع##ب ق##رارات التس##عير دورا ھام##ا ف##ى حي##اة الم##وانئ 
البحري##ة حي##ث تش##كل بع##دا حيوي##ا يتعل##ق بتخط##يط وتنفي##ذ 
ا�ستراتيجية التسويقية والتكاليفية الشاملة بالموانئ، وتشير 

س###تخدام معلوم###ات التك###اليف وخاص###ة االدراس###ات إل###ى أن 
التكاليف اللوجستية تؤدى إلى ترش#يد ق#رارات التس#عير بم#ا 

 .يؤدى إلى رفع كفاءة وفاعلية الوحدة ا9قتصادية

ومن الض#رورى أن يك#ون المرك#ز الم#الى للمين#اء قوي#ا 
ليعم####ل بكف####اءة مثل####ه مث####ل أى مش####روع اقتص####ادى إذ أن 
ا�ي###رادات الت###ى تتحق###ق تمك###ن إدارة المين###اء م###ن ام###تRك 

  فن#ى تس#تطيع أن تق#دم خ#دمات جي#دةوىتسھيRت ذات مس#ت
 النامي#ة ف#ى ال#دولوتنتش#ر الم#وانئ بس#رعة . لعمRء المين#اء

بدرج##ة كبي##رة مم##ا يتطل##ب إض##افات ف##ي تس##ھيRت ت##داول 
 حداث بعض التحسينات والتوس#ع دونإالبضائع عن طريق 

إبط##اء وإ9 تحم##ل ا9قتص##اد الق##ومى خس##ائر فادح##ة، نتيج##ة 
Rق##ة للتغي##رات العالمي##ة المتRحق##ة م##ن الس##فن الج##امبو العم

 حاوي###ة وا�كب###ر م###ن ذل###ك 9000، 8500ذات حم###و9ت 
وانتش##ار الم##وانئ المحوري##ة المنافس##ة، الت##ي تف##رض عل##ى 
الموانئ المصرية سرعة تطوير وإنشاء المزيد من الموانئ 
المحورية ذات التجھيزات التقنية العالمية وإ9 س#تجد نفس#ھا 

 .)2005ى، عيس(خارج المنافسة الدولية 
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  مقومات ميناء بورسعيد فى ظل اللوجستيات الجديدة  .1جدول 

  كيلو متر مربع 72.10 : إجمالى المساحة 

  كيلو متر مربع70.6 : المساحة ا"رضية 

  كيلو متر مربع1.5 : المسحة المائية 

  كيلو متر مربع33.5 : مساحة المنطقة الجمركية 

  كيلو متر مربع1.2 : مساحة محطة الحاويات ا"ولى

 ) كم120( كيلو متر مربع 0.6 : إجمالى مساحة الساحات 

 ) كم120+ كم  120( كليو متر 2.4 : طول الرصيف

 

 إجماليات بيانات ا"رصفة. 2جدول 

 عدد الشمعات )متر(أقصى غاطس  )متر(الطول  نوع الرصيف رقم الرصيف

 19 14 400 حاويات 1

 19 14 400 حاويات 2

 19 14 400 حاويات 3

 - 15 1200 حاويات 4

 اZجمالى

   2400 حاويات 4

 

وتعتب##ر التك##اليف أح##د أھ##م عناص##ر ق##رارات التس##عير، 
ذلك أن التكاليف تضع قيدا على ھبوط السعر عن حد معين 
خRل فترة زمنية معينة إذ يمكن للميناء أن تضع سعرا أق#ل 

 لھ##ا بتحقي##ق م##ن التكلف##ة ولك##ن لفت##رة زمني##ة قص##يرة نس##مح
أھداف أخرى غير ھ#دف ال#ربح، مث#ل ھ#دف اخت#راق س#وقا 
. مRحي#ة معين#ة، أو لمواجھ#ة المنافس#ين ف#ي ا�ج#ل القص#ير

وتعيد الميناء رفع أسعار الخدم#ة ف#ي ا�ج#ل الطوي#ل عن#دما 
 .     يتحقق لھا أھداف ا�جل القصير سالفة الذكر

 ولك##ن التس##اؤل ا�ساس##ي ھن##ا ع##ن نوعي##ة التكلف##ة الت##ي
يجب أن تؤخذ في ا9عتبار عن#د تس#عير الخ#دمات المينائي#ة، 
با�ض##افة إل##ى الفت##رة الزمني##ة الت##ي يعتم##د عليھ##ا 9س##تمرار 
ق##رار التس##عير خRل##ه، وتب##ين الباحث##ة أن التك##اليف التقليدي##ة 
يش##وبھا الكثي##ر م##ن القص##ور ف##ي تس##عير خ##دمات الم##وانئ 

 خ#دمات رولھذا يقترح الباحث استخدام اللوجستية في تس#عي
 .)2015فايد، ( الموانئ كما سيتضح 9حقا

 أھمية قرار التسعير

س##بق الق##ول أن تس##عيرة خ##دمات الم##وانئ م##ن ا�م##ور 
الھام##ة الت##ى ت##ؤثر عل##ى ق##رارات مس##تخدمى تل##ك الم##وانئ، 

 ى فھ##ى تمث##ل مص##در إي##رادات الم##وانئوم##ن ناحي##ة أخ##ر
)Kyaw, 2008(. 

ت وق###د تن###اول الكثي###ر م###ن المفك###رين موض###وع ق###رارا
التس###عير وخاص###ة بالنس###بة للمنتج###ات الص###ناعية، وك###ذلك 
اجمع####وا عل####ى ص####عوبة تس####عير الخ####دمات بص####فة عام####ة 
والخ##دمات المينائي##ة بص##فة خاص##ة، نظ##را لخط##ورة ق##رار 
التسعير خاصة إن#ه ل#يس م#ن الس#ھل تغيي#ر ھ#ذا الق#رار بع#د 
إعRنه وتطبيق#ه م#ن جان#ب مس#تخدمى المين#اء، خاص#ة وأن 

 الشاحنين تقدر رس#ومھا وتعلنھ#ا ف#ي مRك السفن واتحادات
ش##كل ج##داول وبورص##ات مRحي##ة، اعتم##ادا عل##ى ق##رارات 

 . التسعير الذى تحدده الموانئ

ھن###اك أھ###داف خاص###ة لق###رار تس###عير خ###دمات المين###اء 
 :ويمكن تلخيص ا�ھداف الخاصة بھذا القرار فى ا9تى

تغطي##ة التك##اليف المالي##ة للمين##اء وإع##ادة ا9س##تثمار ف##ي  -1
Rت الجديدةالتسھي. 

أن ي##تم تش##غيل تس##ھيRت المين##اء بأكف##اء طريق##ة ممكن##ة  -2
 .لخدمة عمRء الميناء
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تقديم مؤشرات لسياسة ا9ستثمار في المين#اء ع#ن طري#ق  -3
 .الطلب الفعلي للتسھيRت الحالية والجديدة

احتجاز المنافع الناتجة من ا9ستثمار داخل حدود الدول#ة  -4
 .)القيمة المضافة الصافية القومية(

تقلي###ل التكلف###ة الكلي###ة للنق###ل البح###ري ف###ي ظ###ل المنافس###ة  -5
 .العالمية

 .تقديم حوافز للمنتفعين بخدمات الميناء لتحسين خدماتھم -6

 التسعير) سياسات(ئص جودة قرارات خصا

أن ھن##اك خاص##يتين أساس##يتين ) 2005عيس��ى، (ي##رى 
يشكRن درجة جودة سياسة التسعير المطبقة داخل المنظمة 

 :و التاليوھما على النح

 .مدى تناسق سياسة التسعير مع ا9ستراتيجية التسويقية ككل -

 .درجة التناسق بين مكونات سياسة التسعير نفسھا -

وف##ى الم##وانئ نج##د أن##ه لرف##ع خص##ائص ج##ودة ق##رارات 
الرس##وم مراع##اة ا�ت##ى عن##د تحدي##د مس##تويات التس##عير يل##زم 

 :للخدمات

لتس##عير تحدي##د أھ##داف س##لطات المين##اء وتحدي##د سياس##ة ا -أ
 .الخاصة بھا

تحديد التكاليف السنوية التي تحدث في كل مركز تكلف#ة  -ب
 .ومدى قابلية ھذه التكاليف للتغيير

 .ربط ھيكل الرسوم بالتكاليف -جـ

وم##ن ث##م يج##ب أن يتس##م نظ##ام تس##عير خ##دمات الم##وانئ 
بمجموع##ة ص##فات تحق##ق أھ##داف الق##ائمين عل##ى إدارة تل##ك 

ى الحس#بان أھ#داف ومطال#ب الموانئ، با�ضافة إلى أخذه ف#
 –مس##تخدمى ھ##ذه الم##وانئ بحي##ث يعم##ل عل##ى ج##ذب الس##فن 

  للتعام##ل م##ع ھ##ذه الم##وانئ-خاص##ة الحاوي##ات والترانزي##ت
 .)2010النحراوى، (

كما تعتب#ر تس#عيره خ#دمات الم#وانئ م#ن ا�م#ور الھام#ة 
الت##ى ت##ؤثر عل##ى ق##رارات مس##تخدمى تل##ك الم##وانئ، وم##ن 

 .يرادات الموانئل مصدر إثناحية أخرى فھي تم

 لمؤثرة على قرارات تسعير الموانئالقيود ا

يRحظ أن تسعير خدمات الموانئ تختلف تبعا 9خ#تRف 
نظ#م ا�دارة ف##ي الم##وانئ المختلف#ة وطبق##ا 9خ##تRف أھ##داف 
التس##عير با�ض##افة إل##ى التعويض##ات المح##ددة الت##ى ي##دفعھا 

ع مجھزو الس#فن أو م#Rك البض#ائع أو غي#رھم نظي#ر ا9نتف#ا
بخدمة محدودة يكون لھم حرية استخدامھا ويج#ب مRحظ#ة 
أن ھناك قيودا موضوعة على تسعير خدمات المين#اء يج#ب 

 :اxتىمراعاتھا من بينھا 

قي##ود اقتص##ادية تتمث##ل ف##ي ض##رورة أن يغط##ى المين##اء  -1
التك##اليف المتغي##رة المرتبط##ة بعملي##ة معين##ة حي##ث يمك##ن 

 .Rت جديدةاستثمار الفائض في بلدان الميناء بتسھي

قيود قانونية مثل تأثير سياسة الدولة على ا9س#تثمار ف#ى  -2
النقل، كما أن المؤتمرات الدولية تحك#م مس#توى وطبيع#ة 
رس###وم المين###اء ھ####ذا بجان###ب سياس####ة الدول###ة الخاص####ة 
با�عان####ات والتميي####ز ب####ين عم####Rء المين####اء والرقاب####ة 

 .المفروضة بواسطة سلطة الميناء

رة ت##دفق ا�ي##رادات بش##كل قي##ود مالي##ة تتمث##ل ف##ي ض##رو -3
 .يغطى التكاليف

قيود المنافسة ففى غياب المرك#ز ا9حتك#ارى أو احتك#ار  -4
القل###ة ف###إن مس###توى ورس###وم المين###اء تت###أثر بالمنافس###ة 

 .   الموجودة بين الموانئ

قيود التشغيل والطاقة حيث تتأثر الطاقة التشغيلية بحج#م  -5
وض##ة وتك##وين حرك##ة البض##ائع بالمين##اء بمس##توياته المفر

 .وكذلك القيود السياسية فى المنطقة

كما يتسم قرار تسعير خ#دمات الم#وانئ بتعقي#دات كثي#رة 
 إذا أن ھناك مجموعة كبيرة م#ن – با�ضافة إلى ما سبق –

وم##ن ھ##ذه العوام##ل . العوام##ل المح##ددة والمقي##دة لھ##ذا الق##رار
عل##ى س##بيل المث##ال التك##اليف ا�جمالي##ة ل¨نت##اج، والتك##اليف 

المتغي##رة، والتك##اليف الحدي##ة، والتك##اليف ا�داري##ة، الثابت##ة و
وتكلف###ة الفرص###ة البديل###ة، وق###رارات التس###عير وا�ع###راف 
التجاري###ة، وأس###عار الص###رف، والتض###خم واس###تراتيجيات 

ل#خ وك#ل ھ#ذا المتغي#رات إ... سعير التى يتبعھا المنافسين،الت
تجعل عملية اتخاذ قرار بالتسعير في ا�سواق المRحية من 

الق##رارات الص##عبة الت##ى تواج##ه الق##ائمين عل##ى إدارة قبي##ل 
بس��يونى،  (راغب##ة ف##ي اخت##راق ا�س##واق الدولي##ةالمين##اء ال

2015(. 

وفض####R ع####ن ذل####ك ف####إن أوض####اع الس####وق المRح####ي 
والتكتRت ومركز الميناء ذاته ف#ي ھيك#ل الس#وق المRح#ي، 

 .كل ذلك يعكس قرارات تسعيرية متباينة

 ء بورسعيد تعريفات الخدمات بميناتصنيف

تتأثر الموانئ المصرية فى تسعير الخدمات التى تؤديھا 
بمجموع##ة م##ن الق##وانين والق##رارات الوزاري##ة الت##ى تح##دد 
أسس حساب ھذه التسعيرة با�ضافة إل#ى تحدي#د فئاتھ#ا فيم#ا 
يتعلق بالتعامل مع م#Rك ومجھ#زى الس#فن المص#رية وفيم#ا 

ي###ة يتص###ل بتق###ديم خ###دمات لم###Rك ومجھ###زى الس###فن ا�جنب
 بن##ك معلوم##ات وزارة النق##ل –مجموع##ة ق##وانين وزاري##ة (

 ت###م م###نح 1991 لس###نة 203وبص###دور الق###انون ، )البح###رى
بعض من الحريات لشركات الخدمات فى أن تح#دد تس#عيرة 

فكانت ھن#اك . خدماتھا وفقا لطبيعة التعامل وظروف السوق
تس#####عيرة لخ#####دمات ت#####داول الحاوي#####ات خاص#####ة بش#####ركة 

حاوي##ات، وأخ##رى لش##ركة بورس##عيد ا�س##كندرية لت##داول ال
لتداول الحاويات والبضائع إ9 أن#ه مازال#ت ھن#اك مش#كRت 

 .عديدة تحيط بقرار تسعير ھذه الخدمات بالميناء

 مقارنة تكلفة الحاويات فى الموانئ 3جدول كما يبين 
 المصرية وبعض الموانئ المنافسة
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  الموانئ المنافسة مقارنة رسوم بعض الموانئ المصرية بمثيلتھا من.3جدول 

  قبرص �ينر–ليماسول   مصر فرى أوت–اZسكندرية  الميناء الحاوية 

 موانئ شمال غرب أوربا الرئيسة  دو9ر أمريكى940  دو9ر أمريكى1250 قدم20حاوية 

  دو9ر أمريكى1780  دو9ر أمريكى2300  قدم40حاوية 

 موانئ الشرق الرئيسية  دو9ر أمريكى1700 مريكى دو9ر أ2000  قدم20حاوية 

  دو9ر أمريكى3000  دو9ر أمريكى3800  قدم40حاوية

 
واتض###ح أن تس###عيرة الخ###دمات ب###الموانئ م###ن ا�م###ور 
الھامة التى يجب إعطاؤھ#ا مزي#دا م#ن ا9ھتم#ام لم#ا لھ#ا م#ن 
تأثير على عملية جذب السفن نتيجة �نھا تمثل عنصرا م#ن 

زى الس#فن ف#ي اتخ#اذ العناصر التى يس#تخدمھا م#Rك ومجھ#
الھ��ادى،  عب��د( ت تش##غيل س##فنھم ب##الموانئ المختلف##ةق##رارا
2012(. 

وتلع#ب تس#عيرة الخ##دمات دورا ب#ارزا ف##ي ج#ذب الس##فن 
الت##ى تنق##ل تج##ارة ترانزي##ت، وبالت##الى نج##د أن ال##دول تق##وم 
بم##نح تخفيض##ات ف##ي رس##وم الخ##دمات الت##ى ت##ؤدى بموانيھ##ا 

ابي#ة عل#ى ن آث#ار إيجلجذب المزيد من ھذه التجارة لما لھا م
 .)Kyaw, 2008 (مستوى ا9قتصاد القومى

وتس##تخدم جمھوري##ة مص##ر العربي##ة تس##عيرة الخ##دمات 
ب##الموانئ البحري##ة ف##ي ج##ذب تج##ارة الترانزي##ت حي##ث تم##نح 
تخفيض#ات ف##ى رس#وم الم##وانئ والمن#ائر وا�رش##اد والرس##و 
والمك###وث مم###ا جعل###ت إجم###الى تك###اليف الس###فينة ب###الموانئ 

 قريب#ة م#ن تل#ك –ذا النوع من سفن البضائع المصرية فى ھ
 .المطبقة فى الموانئ المنافسة 

بن###اء عل###ى م###ا س###بق يوص###ى الباح###ث بإعط###اء مرون###ة 
لشركات الخدمات فى وضع تسعيرة الخدمات الخاص#ة بھ#ا 
مع حريتھ#ا ف#ى إب#رام تعاق#دات م#ع كب#ار مس#تخدمى المين#اء 

زي##ت ى زي#ادة حرك#ة التج#ارة للترانتم#نحھم مزاي#ا تعم#ل عل#
 .بالموانئ المصرية

 شك�ت تسعير خدمات ميناء بورسعيدم

 – شأنه شأن الموانئ المص#رية –يعانى ميناء بورسعيد 
 -:من بعض المشكRت من أھمھا

الموانئ المصرية ل#م ت#دخل بع#د عص#ر التحوي#ة الكامل#ة  -1
)Containerization ( م###ن حي###ث الس###فن والقط###ارات

ل#م ت#دخل بالكام#ل واللوارى والصنادل النھري#ة وبالت#الى 
 Multimodalبع###د عص###ر النق###ل متع###دد الوس###ائط 

Transport)MTOs ( ول###م ت###دخل بع###د عص###ر نظ####م
ول####ذلك Information Systems ( 9(المعلوم####ات 

يمك##ن أن تق##وم ب##دورھا كمرك##ز للتوزي##ع عالمي##ا وداخلي##ا 
بمعن##اه الح##ديث و9 كمرك##ز للتج##ارة العالمي##ة أو مرك##زا 

 .للخدمات الصناعية

الم�وانئ المص��رية م�ن ا<ج��راءات المس�تندية المعق��دة تع�انى  -2
وا<ج��راءات الجمركي��ة المطول��ة وتع��دد الجھ��ات الحكومي��ة 
الت��ى تت��دخل ف��ي حرك��ة البض��ائع تص��ديرا واس��تيرادا فھ��ى 

 لل�وائح وق�وانين – مثلھا مثل وحدات القطاع العام –تخضع 
وعادات تعيق اEستغ�ل ا:مثل للم�وارد المتاح�ة م�ن عمال�ة 

كذلك .  مال ومعدات ومساحات أرضية مرتفعة القيمةورأس
 م�ن – مثلھ�ا مث�ل وح�دات القط�اع الع�ام –لم تنجح الم�وانئ 

وض��ع السياس��ات الناجح��ة بالنس��بة لIج��ور والمزاي��ا الت��ي 
تش���جع عل���ى زي���ادة ا<نت���اج واEبتك���ار وتحم���ل المخ���اطر 

كم��ا تع��انى م��ن ظ��اھرة تك��دس . وس��رعة اتخ��اذ الق��رارات
كم��ا أن المعوق��ات . ثي��را مم��ا يحتاج��ه العم��لالعمال��ة ب��أكثر ك

أھمھ��ا البيئ��ة . كثي��رةام التكنولوجي��ا الحديث��ة الس�ريعة Eس�تخد
الس��ائدة بطيئ��ة التط��ور والس��لوك البش��رى المق��اوم وا<دارة 
الحكومية والبيروقراطية وتخلف النظم المحاس�بية والتكاليف�ة 

 .   فيه

  خدمات النقلفي ظل التطور العالمى في التجارة الدولية وفى -3
 )Load Centres(ال#دولى وب#روز نظ#ام الم#وان الرئيس#ية 

وشبكة خدمات الروافد لربطھا بموانئ الرواف#د القريب#ة، 
تحدد بم###دى تط###ور ف###إن موق###ف الم###وانئ المص###رية س###ي

 .)Hanisch et al., 2002 (خدماتھا وإدارتھا

تح##ديث الم##وانئ المص##رية لك##ى تخ##دم بكف##اءة المش##روع  -4
 إل#ى أن تص#بح الم#وانئ وال#ذى يحت#اج، القومى للتص#نيع

  عالمي###ةLogistic Platformsمنص###ات لوجس###تية 
 : فھى تحتاج إلى إعادة النظر فيولتحقيق ذلك الھدف

 .  نظام العمالة-.    نظام ا�دارة-.   النظم المحاسبية والمالية -

القيام با�نشطة الصناعية التحويلية والبحري#ة الحديث#ة م#ع  -
) EDI( المعلوم####ات ا�ليكتروني####ة إدخ####ال نظ####ام تب####ادل

 .وأنظمة ا9تصال العالمية الحديثة با�قمار الصناعية

 .إعادة تخطيط البنية ا�ساسية الداخلية في منظومة واحدة -
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 2017 وحتى عام 2007 إعداد الحاويات المتوقع تداولھا عبر موانئ الجمھورية خ�ل الفترة من .4جدول 
       TEUحاوية مكافئة 

 اZجمالى ميناء دمياط ميناء بورسعيد ميناء اZسكندرية نةالس

2007 351842 403639 702418 1457899 

2008 375777 462658 773225 1611660 

2009 399712 521677 844032 1765421 

2010 423647 580696 914839 1919182 

2011 447582 639751 958646 2072943 

2012 471517 698734 1056453 2226704 

2013 490378 726683 1098711 2315772 

2014 509239 754632 1140969 2404840 

2015 528100 782581 1183227 2493908 

2016 546961 810530 1225485 2582976 

2017 565822 838479 1267743 2672044 

 لفة، ثم عمل توقعات باستخدام معدل نمو بسيط بنك معلومات قطاع النقل البحرى سنوات مخت– بيانات الدليل :المصدر* 
 

 حوريأھمية ميناء شرق بورسعيد ودوره كميناء م

س####بق إيض####اح الموق####ع ا�س####تراتيجى المتمي####ز لمين####اء 
بورسعيد فى البند السابق وھذا الموقع يؤھله ليصبح مرك#ز 

 تنتظرھ#ا منافس#ة ستيى عالمى، حيث الموانئ المصريةلوج
 ا�بيض من أجل أن يصبح كل رحقاتلة من موانئ شرق الب

ً محوري##ا مركزي##ا رئيس##يا بالمنطق##ة، ويص##بح ًامين##اء مين##اء
باقى الموانئ رافدي#ة تابع#ة للمين#اء الرئيس#ى بم#ا يجع#ل م#ن 
اقتصاد المنطق#ة كلھ#ا مرھون#ا باقتص#اد الدول#ة الواقع#ة فيھ#ا 

من أجل ھ#ذا كان#ت حاج#ة الدول#ة ، تلك الميناء الرئيسى ا�م
ء مين##اء محوري##ا رئيس##يا كمرك##ز لوجس##تيى ماس##ة إل##ى إنش##ا

 .بالمنطقة

 التعريف بمينا شرق بورسعيد

قع ميناء بورسعيد على المدخل الشمالى لقن#اة الس#ويس ي
الممر المRحى العالمى وتتوسط ثRث قارات وبالت#الى يم#ر 
بھ##ا العدي##د م##ن الخط##وط المRحي##ة العالمي##ة الناقل##ة للتج##ارة 

ت ومم##ا يعطھ##ا موق##ع جغراف##ى العالمي##ة المنقول##ة بالحاوي##ا
وھ#ذا الموق#ع ا�س#تراتيجى ، إستراتيجى متميز ف#ي المنطق#ة

العالمى يعطى ميزة تنافسية كبيرة لھذا الميناء ويدفع باتج#اه 
أن يك##ون مين##اء محوري##ا عالمي##ا كض##رورة حتمي##ة للحف##اظ 
على الموق#ع الجغراف#ى المتمي#ز ولمواجھ#ة المنافس#ة الح#ادة 

نولوجي##ة ومحاول##ة ك##ل مين##اء مج##اور نتيج##ة للمتغي##رات التك
ج##ذب حرك##ة الس##فن الم##ارة بالمنطق##ة إلي##ه ليص##بح مين##اءا 
محوري##ا وبم##ا يع##رض الم##وانئ المج##اورة لتص##بح م##وانئ 

 .)Kyaw, 2008( بالمنطقة" ا�م"رافدية تابعة للميناء 

 يمكن أن تقدمھا الموانئ المحوريةالخدمات التي 

تطور حاد وس#ريع يتطور نظام النقل الدولى بالحاويات 
الحاوي##ة والس##فينة والمحط##ة : عل##ى أبع##اده الرئيس##ية ال##ثRث

ويأتى البعد الرابع وھو نظم المعلومات حي#ث ت#ربط ا�بع#اد 
الثRث برباط ش#بكي محك#م، مكن#ت م#ديري ھ#ذا النظ#ام م#ن 
نقل البضائع العامة المحواة بين وسائل النقل وكأنھا تتحرك 

م##ن الب##اب إل##ى الب##اب  عل##ى س##ير متح##رك - أي الحاوي##ات–
 ابتك##ار ھدف##ه ، وھ##و وف##ى وس##يط واح##دةبواس##طة نق##ل واح##د

، لس##لع المح##واة وخ##دماتھا المختلف##ةتس##ھيل حرك##ة تب##ادل ا
ش#بكة ط#رق بري#ة رئيس#ية، وك#ذلك  ويوجد أربع محطات،و

شبكة سكة حديد، ولدينا نھر عظيم ومحطات بالمطارات أو 
... ائط نق#لأى لدينا فى مص#ر خمس#ة وس#... الموانئ الجوية

وبعض المعدات كما في محطات الحاويات وكذلك اللوارى 
ولكن ھ#ل بوج#ود . الثقيلة لنقل الحاويات على الطرق البرية
 يعم##ل Hardwareھ##ذه المراف##ق العام##ة وبع##ض المع##دات 

نظ##ام الحاوي##ات؟ وم##اذا ع##ن النظ##ام ا�داري الش##امل م##ن 
محاس###بية وق###وانين ومس###تندات ونظ###م  تش###ريعات وقواع###د

 .)Hanisch et al., 2002 (عير ومعداتتس

م#ا س#بق حتمي#ة إقام#ة مين#اء مح#ورى ع#المى موقد تبين 
للحفاظ على الموقع الجغراف#ي المتمي#ز لمص#ر أص#بح ملح#ا 
حي##ث تواج##ه الم##وانئ المص##رية حالي##ا منافس##ة ح##ادة نتيج##ة 
للمتغي##رات التكنولوجي##ة ومحاول##ة ك##ل مين##اء مج##اور ج##ذب 

ة إلي##ة ليص##بح مين##اءا محوري##ا حرك##ة الس##فن الم##ارة بالمنطق##
 لتصبح موانئ رافدي#ة تابع#ة ةوبما يعرض الموانئ المجاور

 .   بالمنطقة" ا�م"للميناء 
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أم##ا بالنس##بة لحج##م حرك##ة البض##ائع المتداول##ة بالمين##اء 
وم#ع ا9تج#اه المس#تمر نح#و زي#ادة . فستواجه قف#زات واس#عة

س###تحدث زي###ادات ح###ادة ف###ي أع###داد " ا�م"طاق###ة الس###فن 
ويات المتداولة خRل كل تردد للسفينة ا�م على المين#اء الحا

المحوري وما يتبعھا م#ن حرك#ة توزي#ع الحاوي#ات بخ#دمات 
وس#تزداد حرك#ة ت#دفقات الحاوي#ات بالمين#اء . السفن الرافدية

وك###ذلك نتيج###ة أن الش###ركات المRحي###ة ا�خ###رى المنافس###ة 
ص#لة لتستخدم معداته وإمكانياته وشبكات النقل الرافدي#ة المت

 .)2012عبد الھادى، (به 

) نولون(كذلك فإن الميناء المحورى سيتمتع بأجور نقل 
 ستدفع لنفس الحاوية لتصل إلى الميناء  التيأقل من ا�جور

 .الرافدى المجاور

تحول##ه بتأثر بش##دة يأم##ا بالنس##بة للمين##اء الراف##دى فإن##ه س##
ليصبح ميناءا تابعا حيث ستتغير نوعيه السفن الت#ى تدخل#ه، 

ما وأن الشاحنين والتجار بھذا الميناء سيكونون فى وض#ع ك
أس##وأ م##ن حي##ث قيم##ة النول##ون ال##ذى س##يدفعونه بالمقارن##ة 
بالشاحنين المقيمين بجوار الميناء المحورى وغالبا ما يتأثر 

 .اقتصاد منطقة الميناء الرافدى باقتصاد الميناء المحوري

 اجب توافرھا في الميناء المحورىالعناصر الو

ك###ن إيج###از أھ###م المقوم###ات الRزم###ة �نش###اء مرك###ز يم
 :حاويات لوجستيى في ا9تي

 مقومات خارجية وتشمل

التحالف##ات والتنافس##ات العولمي##ة لط##رق التج##ارة العالمي##ة  -أ
 .الكبرى

 .الدور المتجدد لقناة السويس -ب

المنافس##ة ب##ين م##وانئ البح##ر ا�ب##يض وإح##راز التمي##ز  -ج##ـ
 .التنافسى

 مقومات داخلية وتشمل

المنطقة الحرة الكب#رى لتص#نيع س#يناء ومنطق#ة بورس#عيد  -أ
 ).طقة استثنائية ذات إدارة متميزة عاليةنكم(الكبرى 

منطق###ة بورس###عيد الكب###رى مرك###زا عالمي###ا للحم###و9ت  -ب
ووض##ع التخط##يط ا9س##تراتيجى الش##امل لم##وانئ مص##ر 

 .تبعا للخطة الكاملة ا9قتصادية لمصر

 بورس#عيد الكب#رى وخط#ة النق#ل متع#دد الوس#ائط منطق#ة -جـ
 .فى شبكة متكاملة لمصر كلھا

منطقة بورسعيد الكبرى مركزا عالمي#ا للتوزي#ع الم#ادى  -د
 .لتجارة العالم

خ##دمات النش##اط المRح##ى المص##رى وا�جنب##ى لخدم##ة  -ھ##ـ
التج##ارة المص##رية للوص##ول إل##ى أس##واقھا العالمي##ة ف##ى 

 .كفاءة وسرعة ورخص

  بورسعيد كمركز لوجستيات مقترحرقميناء ش

ظلت الموانئ لس#نوات طويل#ة تعم#ل كمرك#ز نق#ل، وم#ع 
اتس#اع نط##اق التحوي##ة تحول#ت الم##وانئ م##ن مرك#ز نق##ل إل##ى 
محطة لوجستية وأصبحت حلقة ف#ي سلس#لة النق#ل الت#ى تب#دأ 
م##ن موق##ع اس##تخراج الم##ادة الخ##ام أو المنتج##ات الوس##يطة 

 تھلك النھ###ائىى تم###ام وص###ولھا للمس###وش###به المص###نعة حت###
 .)2015فايد، (

نقل التقليدي الدور الحديث للميناء في التحول من مركز ال
 إلى مركز اللوجستيك

تعتبر الموانئ الحديث#ة أدوات ض#رورية وفعال#ة لتيس#ير 
و9 ت###أتى أھمي###ة الم###وانئ م###ن . التج###ارة العالمي###ة والتنمي###ة

دورھا التقليدي في تحقيق مطالب المستھلكين وإتاح#ة ت#دفق 
لس##لع، وإنم##ا لخدم##ة الص##ناعة التحويلي##ة والمكمل##ة والت##ى ا

تتطلب شبكة نقل فعالة تعم#ل م#ن خ#Rل الم#وانئ باعتبارھ#ا 
مرك##ز لق##اء النق##ل البح##رى والب##رى، ول##ذلك أنش##أت بع##ض 

 مراكز توزيع ف#ى منطق#ة – جبل على وسنغافورة –البلدان 
المين####اء 9س####تخدامھا ف####ي أغ####راض التخ####زين والعب####ور 

وأكث#ر م#ن ذل#ك فق#د أص#بحت الم#وانئ . الخاصوا9ستثمار 
عنص###را وظيفي###ا ف###ى ش###بكة التس###ويق الع###المى مم###ا جع###ل 

 ئ انعكاس#ا ھام#ا عل#ى ھ#ذه المنظوم#ةلتكاليف خدمات الموان
 .)2010النحراوى، (

كذلك تقوم الموانئ الحديثة كمركز للتوزيع بالنسبة لك#ل 
بي#ر ومثل ھذا الدور ل#ه ت#أثير ك. البضائع الصادرة والواردة

على الميناء نفسه وعلى المنتفعين بخدماته س#واء ك#انوا م#ن 
التج###ار أو م###ن ش###ركات النق###ل للوس###ائط المختلف###ة وك###ذلك 

والدور الرئيسى لمرك#ز التوزي#ع . بالنسبة لRقتصاد الوطنى
ھ###و تعظ###يم عملي###ات اس###تRم وتس###ليم البض###ائع وتخ###زين 

وم ب#ه البضائع العامة تبعا لRعتبارات ا�قليمي#ة وھ#ذا م#ا تق#
وقي##ام مث##ل ھ##ذه الم##وانئ 9 يتوق##ف عل##ى . الم##وانئ الحديث##ة

حج##م التج##ارة الم##ارة ب##ه فق##ط، ب##ل ويمك##ن للم##وانئ بال##دول 
 .النامية أن تتطور لتصبح من تلك الموانئ

كما أصبحت تكنولوجيا بن#اء الم#وانئ ا�ن م#ن العوام#ل 
الھام##ة الت##ى يج##ب أن توض##ع ف##ي ا9عتب##ار ليتواك##ب بن##اء 

 ھذه التكنولوجيا ولكى تتمشى مع تط#ور وس#ائل الموانئ مع
وأساليب النقل العالمى س#واء ف#ي ص#ناعة النق#ل البح#ري أو 
النق##ل الب##رى أو النھ##رى أو الس##كة الحدي##د وكل##ك م##ع تط##ور 
مع##دات الت##داول والمناول##ة والت##ى تزي##د ف##ى طاق##ة المين##اء 

 .الديناميكية

م#ل ولتنفيذ ذل#ك فإنھ#ا تحت#اج إل#ى اس#تثمارات كبي#رة تتح
ال##دول فيھ##ا الج##زء ا�كب##ر حي##ث أنھ##ا المس##ئولة ع##ن البني##ة 
ا�ساس##ية التحتي##ة للم##وانئ التجاري##ة الرئيس##ية وكثي##ر م##ن 
البنية الفوقي#ة وك#ذلك يتحم#ل القط#اع الخ#اص وا9س#تثمارى 
نصيبه م#ن البني#ة الفوقي#ة طبق#ا للخ#دمات الت#ى يش#ارك فيھ#ا 

9 يك##ون حي##ث أن ا�س##تثمار ف##ى البني##ة ا�ساس##ية التحتي##ة 
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ًعائدا سريعا وبالتالى يكون عبئا على القطاع الخاص ولھذا  ً
وھ###و الھ###دف الرئيس###ى ، ي###تم ا�بتع###اد ع###ن ا�س###تثمار في###ه

. للش##ركات العالمي##ة نتيج##ة 9زدي##اد ح##دة المنافس##ة العالمي##ة
مرك#####ز لونتيج#####ة 9تس#####اع مفھ#####وم اللوجس#####تيك أص#####بح 

ك#ذلك اللوجستيك، تأثير فعال فى نش#اط وإزدھ#ار المين#اء، و
مم###ا أس###توجب )  ج###وى-بح###رى(إزدھ###ار النق###ل المش###ترك 

وجود مطار لخدم#ة مرك#ز اللوجس#تيك، كم#ا أص#بح لمرك#ز 
اللوجس#تيك أث#ر كبي##ر ف#ي تط#وير ش##بكة الط#رق الت#ي ت##ربط 

 .)2012عبد الھادى، (المدن والدول المحيطة بالمركز 

وعلى ذلك يمكن تطور ميناء بورسعيد الح#الى، وش#رق 
ما تقت#رح أمان#ة ا�ونكت#اد التابع#ة لم#ؤتمر بورسعيد الجديد ك

ا�م##م المتح##دة للتج##ارة والتنمي##ة ف##ي دورتھ##ا المنعق##دة ف##ي 
 : اتباع الخطوات التالية لتطوير أى ميناء29/7/1992

 .تقسيم الميناء إلى وحدات إنتاج ودعم وإدارة -

العم##ل بمب##دأ الRمركزي##ة ف##ي اتخ##اذ الق##رارات واس##تقRل  -
 .الوحدات

وظيف##ى للمين###اء م##ع إس##ناد الوظ###ائف ذات اعتم##اد ھيك##ل  -
 - ا�م###ن–الش###رطة ( الط###ابع الع###ام إل###ى ھيئ###ات عام###ة 

وإس#ناد الوظ#ائف ذات الط#ابع ) ال#خ .. - الصحة-الجمارك
 .التجارى إلى متعھدين

الحف###اظ عل####ى س###لطة أو إدارة مرفئي####ة تتخ###ذ الق####رارات  -
المتعلق##ة بالمص##لحة العام##ة، كحج##ز المك##ان وتخصيص##ه 

 وتنس####يق ا�نش####طة وتطبي####ق القواع####د �غ####راض معين####ة
. وق##د يتف##اوت دور ھ##ذه الس##لطة ض##يقا واتس##اعا. ا�ساس##ية

وفى جميع الفروض يجب أن تتمتع ھ#ذه الس#لطة المرفئي#ة 
بدرج##ة كبي##رة م##ن ا9س##تقRلية و9س##يما عل##ى المس##تويين 

 .التنفيذى والمالى

تعزيز تمثيل الشركاء المحليين فى الھياكل المعني#ة باتخ#اذ  -
 .ارات لتكييف الميناء مع احتياجات عمRئهالقر

العم##ل عل##ى جم##ع الھيئ##ات العام##ة والخاص##ة العامل##ة ف##ى  -
 .الموانئ فى ھيكل واحد يمثل مجتمع الميناء

وعل###ى الجمي###ع أن يأخ###ذ بمب###دأ التس###ويق أو ب###ا�حرى 
ا�دارة التجاري##ة لك##ى تتيس##ر ا9س##تجابة للمتطلب##ات الحالي##ة 

ن يتخ#ذ ف#ى جمي#ع ا�وق#ات وھو موقف عام يجب أ. للتجارة
وعل##ى كاف##ة المس##تويات لك##ى يت##اح لمجتم##ع المين##اء بأس##ره 

 .)2015فايد، ( خدمة المباد9ت والتجارة بنشاط وحيوية

 افرھا فى مركز اللوجستيك العالمىالشروط الواجب تو

تتجه الشركات العالمية إلى إقامة مراك#ز لوجس#تيك ف#ى 
 :  لشروط التاليةفيھا اتتوفر مناطق قريبة من أسواقھا 

 . بيئة تشريعية مRئمة-.   موقع جغرافى متميز-

 . وجوده في مناطق ميناء محوري-      .  استقرار سياسى-

 . ربط جيد بوسائل النقل المختلفة- .   وجود مطار لخدمته - 

 .  نظم إدارية ومحاسبية متطورة- . نظم اتصا9ت حديثة-

 . بورسعيدوھذه الشروط متوافرة فى ميناء شرق

 ركات التى يجذبھا مركز اللوجستيكأنواع الش

 .  متعھدي النقل-   .  الصناعة -
 . النقل -  .  المستودعات والتخزين-
 .أنظمة اللوجستيك -
الخدمات المتعلقة بالنقل مثل إصRح السيارات، صيانة،  -

 .إصRح حاويات، تنظيف الحاويات
 . وخRفهخدمة عامة مثل نظم المعلومات، فندقة -

ا"ھداف ا�قتصادية من إنشاء مراكز اللوجستيك 
)Laurent, 2009( 

 .    منطقة جذب رؤوس ا�موال ا�جنبية -
 .  استقدام نظم تكنولوجيا حديثة -
 . خلق فرص عمالة-
المساھمة فى خل#ق خب#رات فني#ة وإداري#ة متط#ورة نتيج#ة  -

 .لRحتكاك بخبرات عالمية
 .  القومىالمساھمة فى زيادة الدخل-
 . ربط ا9قتصاد المحلى بالمتغيرات والتطورات العالمية-

ولتحقي##ق تل##ك ا�ھ##داف ف##ى مش##روع ش##رق التفريع##ة، 
وض##ع تص##ور ش##امل �ط##ار عم##ل المرك##ز اللوجس##تيى ف##ى 

مرك###ز (إط###ار عم###ل منظوم###ة ش###املة للمش###روع المتكام###ل 
 )2010النحراوى، (). اللوجستيك والميناء

 فى مركز Warehousesأنواع المستودعات 
 اللوجستيك

تنقسم المس#تودعات م#ن حي#ث نوعھ#ا إل#ى أربع#ة أن#واع 
 :رئيسية وھى

 .Dedicated Warehouseمستودعات مخصصة لشركات  -1
 .Public Warehouseمستودعات عامة  -2
 .Specialized Warehouseمستودعات متخصصة  -3
 .Contract Warehouseمستودعات تعاقدية  -4

 لوجستيىميناء شرق بورسعيد كمركز 

بعد العرض السابق يتضح أنه معظم المقومات الواجب 
توافرھ###ا ف###ى مرك###ز اللوجس###تيك تت###وافر ف###ى مين###اء ش###رق 
بورسعيد، وھن#اك العدي#د م#ن ا�نش#طة يمك#ن القي#ام بھ#ا ف#ى 
ھذا الميناء يؤدى إلى قيمة مضافة وأفضل معيار اقتص#ادى 

نئ لتق##يم كف##اءة أى مين##اء، ھ##و مقارن##ة المين##اء نفس##ه ب##الموا
المماثلة المنافس#ة ول#يس ب#الموانئ العالمي#ة المماثل#ة حت#ى 9 
تكون المقارنة غير عادل#ة ف#ى غي#ر الص#ح المين#اء ف#ى ھ#ذه 
الحالة وھو ما ينطبق على مين#اء بورس#عيد، فيج#ب مقارنت#ه 
ب##الموانئ المنافس##ة ف##ى قب##رص وأش##دود وليماس##ول ومين##اء 

 منطق#ة  م#ن الم#وانئ المنافس#ة ف#ىهجبل على بدبى إلى آخ#ر
ومعظ#م ھ#ذه .)Kyaw, 2008. (البح#ر المتوس#ط وا�س#ود

 يناء شرق بورسعيد الجارى تنفيذهالعناصر متوافرة فى م
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 مصر فى سلسلة اZمدادات العالميةدور 

تلعب مصر دورا رئيسيا ف#ى سلس#لة ا�م#دادت العالمي#ة 
بفضل دورة ا�نتاج وا9س#تھRك الت#ى ي#تم تنش#يطھا بوج#ود 

الجھ��از المرك��زى للتعبئ��ة العام��ة (ن  ملي##ون م##واط97.55
مم#ا يجع#ل مص#ر الدول#ة الرئيس#ية ف#ى ) 2017واZحصاء، 

ش##مال أفريقي##ا، وبفض##ل المنطق##ة الحض##رية للق##اھرة حي##ث 
 ملي#ون ش#خص مم#ا يجعلھ#ا ث#انى أكب#ر 15يع#يش أكث#ر م#ن 

ف#ي الحقيقي#ة، ف#إن . مدينة أفريقي#ة بع#د 9ج#وس ف#ى نيجيري#ا
ًقريبا م#ن موقعھ#ا الجغراف#ي، مصر تستمد أھميتھا بالكامل ت

لكونھا التقاء للتدفقات البحري#ة الرئيس#ية ب#ين ش#رق وغ#رب 
ع###Rوة عل###ى ذل###ك، تتمت###ع مص###ر . نص###ف الك###رة الش###مالى

ا�س##كندرية، ودمي##اط (ب##بعض الم##وانئ ا�فريقي##ة الرئيس##ية 
عب�د الھ�ادى،  ()الق#اھرة(والمطارات الرئيس#ية ) دوبورسعي

2012(. 

ھ##ذه العناص##ر، ف##إن مص##ر عب##ر رغ##م المزاي##ا النس##بية ل
تاريخھ##ا ل##م تحق##ق إ9 فوائ##د اقتص##ادية مح##دودة م##ن ال##دعم 
اللوجستي والنقل على المسارات من وإلى القارة ا�فريقية، 
وكذلك على المسارات ب#ين الق#ارات، بس#بب ع#دم ا9س#تفادة 
بش###كل كام###ل م###ن قن###اة الس###ويس، وع###دم وض###ع سياس###ات 

ك##ذلك ف##إن . قط##اعص##ناعية، وع##دم معالج##ة تط##وير ھ##ذا ال
التزام مصر بالسعي إلى إنجاح منطقة التجارة الحرة ثRثية 
ا�ط###راف يھ###دف بالتأكي###د إل###ى المس###اعدة ف###ى تغيي###ر ھ###ذا 
الوضع، بما يض#من اس#تغRل أفض#ل �مكانياتھ#ا الجغرافي#ة 

 قريب##ا بإص##دار دراس##ة تلق##ى الض##وء عل##ى SRMس##تقوم (
 ).ة ا�فريقيةالمزايا المحتملة لمصر من التكامل مع التجار

ا9تص###ال م###ن أج###ل "يتن###اول التقري###ر نص###ف الس###نوى 
، الص#ادر ع#ن البن#ك ال#دولي، بالتفص#يل العناص#ر "التن#افس

ا9ستراتيجية للنق#ل وال#دعم اللوجس#تي المص#ري م#ن خ#Rل 
ھ##ذا المؤش##ر ھ##و ) LPI(مؤش##ر ا�داء وال##دعم اللوجس##تي 

نتيج###ة التع###اون ب###ين البن###ك ال###دولى والRعب###ين الرئيس###يين 
والغ#رض المح#دد م#ن ھ#ذا . والخبراء ف#ى ال#دعم اللوجس#تي

البن##ك ال##دولى، (التقري##ر، ال##ذي ي##تم إع##ادة م##رة ك##ل س##نتين 
ھ##و مس##اعدة ال##دول غل##ي تحدي##د نق##اط الق##وة ونق##اط ) 2014

الض##عف ف##ى أنظم##ة الم##وانئ الخاص##ة بھ##ا بغ##رض برمج##ة 
وف##ى واق##ع ا�م##ر، ف##إن . ماراتھا بطريق##ة أكث##ر فاعلي##ةثاس##ت

نك ال#دولي تش#ير إل#ى أن#ه م#ع نف#س مس#توى دخ#ل دراسة الب
الفرد، ف#إن ال#دول ذات ا�داء �فض#ل ف#ى ال#دعم اللوجس#تي 

ف##ى إجم##الي الن##اتج المحل##ي % 1تنم##و بش##كل أكب##ر، بمق##دار 
 .فى حركة التجارة% 2و

وم##ع التق##دم التكنول##وجى، ف##إن التب##ادل التج##ارى عل##ى 
 خل#ق المستوى العالمي، وتحري#ر ا9س#تثمارات يؤدي#ان إل#ى

فرص جديدة، مع تقديم سRسل ا�م#دادت العالمي#ة ا�خ#رى 
لتحديات جديدة يمكن التغلب عليھا فقط من قبل ال#دول الت#ي 
تعم##ل عل##ى تس##ھيل الت##داول الس##ريع والق##وي وا9قتص##ادي 

جستي، وبالتالى، ومن خRل مؤشر أداء الدعم الل. للشحنات

ذات أھمي#ة يھدف البنك الدولي إلى جذب ا9نتباه إلى مسألة 
عالمي##ة وإل##ى ت##وفير إط##ار عم##ل تحض##يري للح##وار ب###ين 
الحكومات، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتمكينھا م#ن 
تعري##ف ا�ص##Rحات المش##تركة الت##ى تس##اعد عل##ى تحقي##ق 
ا9س###تثمارات ف###ي البني###ة التحتي###ة، ودع###م التع###اون متع###دد 

ة ا�طراف الRزم لتجنب التك#اليف التجاري#ة المتزاي#دة نتيج#
ا9س###تبعاد التج###اري، والھ###روب م###ن الحلق###ة المفرغ###ة لم###ا 

 ".بالفتور اللوجستي"يسمى 

م####ن المس####تقر علي####ه بش####كل ع####ام أن سRس####ل ال####دعم 
ف##ى . اللوجس#تي القوي##ة تش#تمل عل##ى تط##وير للتج#ارة والنم##و

الحقيق###ة، ف###إن مؤش###ر أداء ال###دعم اللوجس###تي يتبن###ى ھ###ذه 
ي##ؤثر بش##كل النظري##ة بإثبات##ه أن تحس##ين ا�داء اللوجس##تى 

إيج####ابى عل####ى التوس####عات ف####ى حرك####ة التج####ارة وتن####وع 
مباش#رة  أجنبي#ةالصادرات، والقدرة على جذب اس#تثمارات 

 .)Hanisch et al., 2002( وتحقيق نمو اقتصادي

 داء الدعم اللوجستي بتلخيص نتائج الدول فىأيقوم مؤشر و
 مجا9ت التقييم الستة التكميلية

 .كفاءة عملية التخليص الجمركى -

 .جودة البنية التحتية للنقل والتجارة -

 .  سھولة ترتيب أسعار تنافسية للشحنات -

 .كفاءة وجودة خدمات الدعم اللوجستي -

 .القدرة على تعقب وتتبع مسار الشحنات -

التوقيت المناسب لوص#ول الش#حنات إل#ى الوجھ#ات خ#Rل  -
 .و المتوقعةأأوقات التسليم المجدولة 

عل##ى ع##دد م##ن لمختلف##ة ال##دول ا  ب##ينوتعتم##د التنافس##ية
العوام##ل الخاص##ة بك##ل دول##ة ك##إجراءات التب##ادل التج##اري 
والبني###ة التحتي###ة الخاص###ة بالنق###ل وا9تص###ا9ت وا�س###واق 

في ھذا السياق، فإن ألمانيا . المحلية الخاصة بخدمات الدعم
وھولندا وبلجيكا وبريطانيا العظمى تتمتعان بأعلى المراكز 

 2014لبن##ك ال##دولى ف##ي ف##ي الترتي##ب الموض##وع م##ن قب##ل ا
 عل###ى 4.01 و4.04 ،4.05 ،4.12 (4.00بنق###اط تتج###اوز 

، 2.97 بنق##اط تبل##غ 62 بينم##ا تحت##ل مص##ر المرك##ز) الت##والى
 حيث 2010و 2007 مقارنة بأرقام واضح سنوھذا مع تح

النح��راوى، ( عل##ى الت##والى 92و  97احتل##ت فيھ##ا المراك##ز 
2010(. 

 اللوجستي، مما كل ھذا يوضح الفجوة الكبيرة فى الدعم
يكش##ف عل##ى أن مص##ر يتوج##ب عليھ##ا س##د ھ##ذه الفج##وة ف##ي 

 ا9قتص#ادي ف#ي منطق#ة الش#رق ا�وس#ط -السياق الجغراف#ى
الت##ي تحت##ل فيھ##ا ا�م##ارات العربي##ة المتح##دة وقط##ر وتركي##ا 

 عل##ى الت##والي ف##ي ترتي##ب البن##ك 30 و 29 و 27المراك##ز 
تنمي#ة الدولي مم#ا يلق#ى بالض#وء عل#ى نت#ائج اس#تراتيجيات ال

ع##Rوة عل##ى ذل##ك، ف##إن دول أخ##ري مث##ل المملك##ة . المح##ددة
العربية السعودية والبحرين وقب#رص وعم#ان ق#د اس#تثمرت 
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ف###ي السياس###ات المس###تھدفة ف###ي ھ###ذا المج###ال ونجح###ت ف###ي 
 59و 58 ،51 ،49احتRل مراكز أفض#ل م#ن مص#ر وھ#ي 

 . على التوالي

 المجا9ت التي حدث فيھا تحس#ن وتل#ك 5جدول يوضح 
 9زالت تحتاج إلى مزيد م#ن التط#وير بش#كل تفص#يلى، التي

 ف#ي كف#اءة عملي#ة التخل#يص الجمرك#ي، 2.85سجلت مصر 
 فى سھولة ترتي#ب ش#حنات 2.87 فى البنية التحتية؛ و2.86

 لكف#اءة وج#ودة خ#دمات ال#دعم 2.99ذات أسعار تنافسية، و 
 لق###درتھا عل###ى تتب###ع وتعق###ب مس###ارات 3.23اللوجس###تي، و
لدق###ة أوق###ات وص###ول الش###حنات إل####ى  2.99الش###حنات، و

 .وجھاتھا

يب##دو أن مص##ر تواج##ه مش##اكل كبي##رة ف##ى دق##ة أوق##ات 
وص####ول الش####حنات إل####ى وجھاتھ####ا وم####ع تنظ####يم وأس####عار 

 و 99الش##حنات الدولي##ة، وھ##ي مع##ايير تحت##ل فيھ##ا المراك##ز 
ع##Rوة عل##ى ذل##ك، .  عل##ي الت##والي ف##ى الترتي##ب الع##المي77

ع المع#ايير مقارن#ة ورغم أنھ#ا حقق#ت تحس#نا كبي#را ف#ي جمي#
 حي###ث بل###غ متوس###ط مؤش###ر أدائھ###ا ف###ى ال###دعم 2007بع###ام 

، إ9 أن####ه 2.97 بل####غ 2014، وف####ى ع####ام 2.37اللوجس###تي 
ًيتوجب إدراك أن مصر ما زالت بعيدة كثيرا عن دول مث#ل 

مؤش##ر أداء ال##دعم اللوجس##تي ( ا�م##ارات العربي##ة المتح##دة 
ربي##ة والمملك##ة الع) 3.50(وتركي##ا ) 3.52(وقط##ر ) 3.54

 .)2015فايد، ().3.15(السعودية 

 الحد ا"دنى و الحد ا"قصى

في جميع ا�حوال، فإن مصر تحتل الترتيب الثانى ب#ين 
 . 34دول أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا التى تحتل المركز 

على مدار العقد الماضى، ف#إن ا9س#تثمارات الرئيس#ية و
ج#ال في مج#ال البني#ة التحتي#ة للنق#ل ف#ي مص#ر ح#دثت ف#ي م

 ف##ى 119الم##وانئ وس##اعدتھا عل##ى الص##عود م##ن المرك##ز 
 ف#ي 60 إلى المركز 2007مؤشر أداء الدعم اللوجستى في 

2014 . 

بش####كل خ####اص، ت####م إنج####از اس####تثمارات كب####رى ف####ى و
بورس#عيد ھ#و مين#اء . بورسعيد ودمياط ف#ى البح#ر المتوس#ط

داخ#ل . الشحن الرئيسى المص#ري ويق#ع عل#ى قن#اة الس#ويس
، يوج#د العدي#د 2004 اكتمل تشغيله بداية من والذي. الميناء

م##ن محط##ات التش##غيل التابع##ة لش##ركات عالمي##ة رائ##دة ف##ى 
  وAPM Terminalج##ال ص##ناعة الحاوي##ات، كش##ركة م
الميناء مقس#م . COSCO Pacificو) Maersk مجموعة(

إلي جزأين، بورسعيد وش#رق بورس#عيد، وتبل#غ ق#درة ا�ول 
وتبل#غ ق#درة ) TEU ( ألف وح#دة مكافئ#ة لعش#رين ق#دم800

البني###ة التحتي###ة منتش###رة عل###ى . TEU ملي###ون 2.7الث###انى 
 – إل###ى 14- ھكت###ار م###ع غ###اطس يت###راوح م###ن 90مس###احة 

.  ون##ش عل##ى رص##يف المين##اء21 مت##ر ويتك##ون م##ن 16.5
 مليون وحدة مكافئ#ة لعش#رين 1.62ارتفع حجم التجارة من 

تش#مل خط#ط . 2013 ملي#ون ف#ى 3.96 إل#ى 2005قدم ف#ى 

 ملي##ون وح##دة مكافئ##ة 5.4لمين##اء عل##ى التوس##ع إل#ي تط#وير ا
 .لعشرين قدم

، غ##رب مص##ب نھ##ر 1988دمي##اط ف##ي مين##اء ت##م إنش##اء 
ط##ة الحاوي##ات م##ن جان##ب  ت##تم إدارة مح،ك##م8الني##ل بمس##افة 

لحاوي###ات والبض###ائع، ويمت###د عل###ى مس###احة لش##ركة دمي###اط 
 –تبل###غ الغ###اطس .  أرص###فة4 ھكت###ار ويتك###ون م###ن 62.5
 أون##اش عل##ى ا�رص##فة بس##عة 8بع##دد والمين##اء م##زود 14.5

تھ#دف بع#ض .  ق#دم20 مليون وحدة مكافئة 1.2سنوية تبلغ 
حاليا، إلى إنشاء محط#ة جدي#دة للحاوي#ات، القائمة المشاريع 

 ملي#ون وح#دة مكافئ#ة 4تعمل على زي#ادة ق#درة الت#داول إل#ى 
بفض##ل ھ##ذه ا9س##تثمارات ف##ي ھ##ذه الم##وانئ . لعش##رين ق##دم

مج###ال  البحري###ة الرئيس###ية ف###يالموض###حة، ف###إن الش###ركات 
الحاويات قررت إدخال مصر ف#ي ش#بكة خ#دماتھا العالمي#ة، 
بم##ا يس##اھم ف##ي التحس##ن الكبي##ر ف##ي مؤش##ر ال##ربط البح##ري 

)LSCI( الموضوع من قبل مؤتمر ا�مم المتح#دة للتج#ارة ،
يعم#ل . والتنمية كأداة لمراقبة ا9تجاھات السائدة في القط#اع

ر التنافس##ية الخمس##ة ف##ى عناص##ز ھ##ذا المؤش##ر عل##ى إيج##ا
وق##درتھا عل##ى نق##ل  ع##دد الس##فن؛: ص##ناعة الش##حن البح##رى

 ق#دم، والحج#م ا�قص#ى 20الحاوي#ات وفق#ا لوح#دات مكافئ#ة 
ر ش#حنات للسفينة؛ عدد الخدمات وعدد الش#ركات الت#ى تنش#

 )Kyaw, 2008 (الحاويات في موانئ البلد

 ع###ن تركي###ا المتق###دم مرك###ز مص###ر 6يوض###ح ج###دول و
وف#ى الش#رق ا�وس#ط، ل#م تس#جل . بنان وا�ردنواليونان ول

ًأي بلد أخري تحسنا مشابھا، لذلك ف#ي ھ#ذا الترتي#ب بال#ذات 
ف##إن مص##ر ت##أتى مباش##رة بع##د ا�م##ارات العربي##ة المتح##دة 

إن تنمي##ة قن##اة الس##ويس تمث##ل . والمملك##ة العربي##ة الس##عودية
ًجزءا من مسار التنمية ا9قتصادية حيث يمثل تطوير قطاع 

لبحري والموانئ ركيزة أساسية ضمن عدد كبير م#ن النقل ا
اس##تثمارات البني##ة التحتي##ة وا9س##تثمارات التنظيمي##ة بھ##دف 
استعادة الكف#اءة ف#ي الص#فقات التجاري#ة العالمي#ة كم#ا ح#دث 
بع##د التحس##ن ف##ى ترتي##ب مص##ر ف##ى تص##نيفات البن##د ال##دولى 

 مرك##زا ف##ي مؤش##ر أداء ال##دعم اللوجس##تى 35زاد ترتيبھ##ا (
والتصنيفات العالمي#ة الموض#وعة م#ن ) 2014و 2007بين 

ر صقبل مؤتمر ا�مم المتحدة للتجارة والتنمية حيث تحتل م
 مقارن##ة ب##ـ 61.5 بنق##اط تبل##غ 2015 ف##ى ع##ام 19المرك##ز 

ار  للياب##ان، حي##ث زاد ترتيبھ##ا بمق##د68.8 �يطالي##ا و 67.4
 . 2010ثRثة مراكز مقارنة بعام 

المصرية على ش#كل وتم تقديم خطة من جانب الحكومة 
 وت###م تق###ديم مزي###د م###ن 2015خط###ة رئيس###ية ف###ي م###ارس 

تض##ع الخط##ة . 2015ا�رش##ادات التفص##يلية ف##ى أغس##طس 
 كموعدين نھائيين ل¨نج#از 2050 و 2030الرئيسية عامي 

تركي##ز المش##روع ھ##و بن##اء . المتوس##ط والنھ##ائى للمش##روع
منطق##ة ق##ادرة عل##ى التن##افس م##ع من##اطق ال##دعم اللوجس##تي 

ويش####مل ذل####ك . ة ف####ى أوروب####ا والش###رق ا�وس####طالرئيس###ي
روتردام، وھامبورج وجبل على مع استغRل نقاط الم#رور 
ا�جب##اري ف##ى قن##اة الس##ويس ب##ين الش##رق والغ##رب كعنص##ر
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 )LIP( ترتيب مصر فى مؤشر أداء الدعم اللوجستي .5جدول 

 المعيار الترتيب *النقاط

A 

14-07 2014 2012 2010 2007 

A 

14-07 2014 2012 2010 2007 

 119 122 69 57 +62 2.37 2.61 2.98 2.85 +0.48 الجمارك

 119 106 45 60 +59 2.08 2.11 2.60 0.86 +0.78 البنية التحتية

 111 110 51 77 +34 2.00 2.22 3.07 0.87 +0.87 الشحنات الدولية

 96 54 50 58 +38 2.38 2.87 2.95 2.99 +0.51 كفاءة وجودة خدمات الدعم اللوجستى

 72 101 66 43 +29 2.62 2.56 2.86 3.23 +0.61 التتبع والتعقب

 96 81 64 99 -3 2.85 3.31 3.39 2.99 +0.14 دقة التوقيت

 97 92 57 62 +35 2.37 2.61 2.98 2.97 +0.60 مؤشر أداء الدعم اللوجستي

 . البنك الدولى، تقرير مؤشر أداء الدعم اللوجستي، سنوات متعددة:المصدر

 

  ترتيب مصر فى مؤشر الربط البحرى وفقا لـ مؤتمر ا"مم المتحدة للتجارة والتنمية.6جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلد
 70.4 66.5 67.0 61.1 62.5 63.4 اZمارات العربية المتحدة

 64.8 21.2 59.7 60.4 60.0 50.4 المملكة العربية السعودية

 61.5 61.8 57.5 57.4 51.2 47.6 مصر

 52.0 52.4 52.1 53.2 39.4 36.1 تركيا

 48.8 49.9 48.5 47.3 49.3 48.5 عمان

 46.8 47.2 45.4 45.5 32.3 34.3 اليونان

 41.8 42.6 43.2 43.2 35.1 30.3 لبنان

 26.2 22.6 22.7 22.8 16.7 17.8 ا"ردن

 .ر الربط البحري، سنوات متعددة مؤتمر ا�مم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير مؤش:المصدر
 

حات يھ###دف المش###روع إل###ى ا9س###تفادة م###ن المس###ا. أساس###ي
 .)2015فايد،  (الكبيرة المتوفرة فى المنطقة

وض##عت الحكوم##ة المص##رية ك##ذلك تص##ورا لمش##روع 
بورسعيد يتضمن تطوير الميناء عن طريق زيادة سعته إلى 

 م##ن 2050 ملي##ون وح##دة مكافئ##ة لعش##رين ق##دم بحل##ول 20
 ھكت#ار، R22000ل بناء بنية تحتية على مساحة تتج#اوز خ

 . منھا لتوسيع الميناء2600يتم استخدام 

 ملي#ون وح#دة 3.3تبلغ الق#درة القص#وى لمين#ا بورس#عيد 
  تش##غيلت##م 2015مكافئ##ة لعش##رين ق##دم، ولك##ن بنھاي##ة ع##ام 

منطقة جديدة فى الميناء بما يسمح بزيادة فى السعة الس#نوية 
ما يس#مى (مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم  5بما يصل إلى 

مين##اء حاوي##ات بورس##عيد، المع##روف أيض##ا ). 2بالمرحل##ة 
ھ##و ك##ذلك ) SSCT" (مين##اء حاوي##ات قن##اة الس##ويس"باس##م 

 وتعمل 2004أحد مظاھر البنية التحتية التى تم تشغيلھا فى 

كمين###اء للش###حن المؤق###ت للحرك###ات التجاري###ة المؤقت###ة ف###ى 
يعم#ل ھ#ذا الج#زء م#ن . لبحر المتوسطالمنطقة الشرقية من ا

قن#اة الس#ويس " إدارته من قبل م وتت24/7الميناء على مدار 
 Maersk)وھى شركة تخضع لسيطرة " لتداول الحاويات

Group) APM Terminal ولس###يطرة % 55 بنس###بة
COSCO س##نة49بموج##ب امتي##از يمت##د ل##ـ % 20 بنس##بة  .

حلي##ين، ب##اقى ا�س##ھم مس##تحوذ عليھ##ا م##ن قب##ل مس##اھمين م
يمتلكھ##ا البن##ك % 5تمتلكھ##ا ھيئ##ة قن##اة الس##ويس، و% 10.3

م####ن قب####ل % 9.7، أم####تRك ًا�ھل####ى المص####رى، وأخي####را
حالي#ا ي#تم اس#تخدام المحط#ة . مستثمرين من القطاع الخ#اص

  COSCO Pacific، و Maersk Lineم####ن قب####ل 
 CMA-CGM و Hanjinو Yang Ming و K-Lineو 

ة من ا�رص#فة، رص#يف  تدعيم المحطة بمجموعة قويسيتم
للحم##و9ت العام##ة، ورص##يف لل##دعم اللوجس##تي للس##يارات 

 ملي#ون 5 لتخ#زين الس#وائل بس#عة الجديدة والمستعملة وآخر
 .)2012عبد الھادى،  (طن
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يش###تمل المين###اء الج###اف ك###ذلك عل###ى منطق###ة ص###ناعية 
% 80 ھكتار، يتم استخدام 4000وسكنية على مساحة تبلغ 
اقى المس##احة �نش##طة تجاري##ة وب##. منھ##ا �غ##راض التص##نيع

ومبيعات التجزئة ومساحات مخصصة لRستخدام الس#كنى، 
9حقا، سيتم ربط بورسعيد بمدينة العاش#ر م#ن رمض#ان ف#ى 
وس##ط مص##ر، وعل##ى الم##دى الطوي##ل س##يتم ربطھ##ا ب##العين 
السخنة عبر خ#ط م#وازي لقن#اة الس#ويس، ف#ى نف#س الوق#ت، 

خنة، ح#ول ف#ى منتص#ف المس#افة ب#ين بورس#عيد والع#ين الس#
مدين#ة ا�س#ماعيلية، س#يتم إنش##اء منطق#ة س#كنية ف#ى القنط##رة 

 س########يتم تخصص########يھا للص########ناعات التحويلي########ةحي########ث 
  ھكت##ار670 رة، عل##ى مس##احة تزي##د ع##نالخفيف##ة والص##غي

)Kyaw, 2008(. 

 اللوجستية وخدمات س�سل اZمداداZجراءات 

وض##ع خط##ة لل##ربط المعلوم##اتى والتع##اون الفن##ى ل##ربط  -1
جس##تية فيم##ا ب##ين ال##دول العربي##ة والتنس##يق المن##اطق اللو

بينھ##ا فيم##ا يتعل##ق بأنش##طة القيم##ة المض##افة لك##ى يتحق##ق 
 .التكامل في العمليات التى تخدم الصناعة والتجارة

رب###ط الش###بكة اللوجس###تية لل###وطن العرب###ى بالع###الم حت###ى  -2
تتكام###ل م###ع سRس###ل ا�م###داد العالمي###ة وتص###بح منطق###ة 

ق#ل متع#دد الوس#ائط الوطن العربى ج#زء م#ن منظوم#ة الن
 .وسRسل ا�مداد العالمية

مراعاة الجوانب الس#لبية 9نتش#ار العولم#ة واللوجس#تيات  -3
ًوما قد يستتبعھا م#ن تغي#رات ھيكلي#ة ق#د ت#ؤثر س#لبا عل#ى 

فالش#ركات . بعض البRد أو قطاعات النشاط ا9قتص#ادي
الت###ى تعم###ل عل###ى نط###اق ع###المى 9 تلت###زم بالض###رورة 

. طات ا�قليمي##ة أو الوطني##ةالس##ل تض##عھاب##القوانين الت##ى 
وا�نش##طة . ص##بحت عملي##ات ا�نت##اج أكث##ر مرون##ةأولق##د 

ا9نتاجي##ة تحت##اج إل##ى اختي##ار ا�س##واق المناس##بة لتوزي##ع 
المنتج###ات وبالت####الى تحدي###د ا9تج####اه الجغراف###ي لت####دفق 
البضائع الذي يعد احد أھم العوامل الRزمة لبناء سRسل 

Rل الت##وازن ا�قليم##ي ا�م##داد، مم##ا ق##د ي##ؤدى إل##ى اخ##ت
النق##ل المص##احبة لھ##ذا النم##و  نتيج##ة الزي##ادة ف##ى عملي##ات

والتي 9 تؤدى  فى ك#ل ا�ح#وال إل#ى نت#ائج فعال#ة وذل#ك 
 .بسبب تزايد الضغط على البنية ا�ساسية والبيئية

إنش###اء ش###بكة معلوم###ات عربي###ة حديث###ة ع###ن النش###اطات  -4
ه اللوجس##تية، م##ع إتاح##ة الفرص##ة للجمي##ع �س##تخدام ھ##ذ

الش###بكة ل¨س###تفادة م###ن خ###دماتھا مث###ل خ###دمات التتب###ع 
الجمركي#ة والتعقب للبضائع، معالجة البيانات ل¨جراءات 

 .وكذلك إدارة المخزون بالمستودعات والساحات

وض#####ع السياس#####ات الخاص#####ة بالنق#####ل ض#####من إط#####ار  -5
اللوجستيات وسRسل ا�مداد، والتعامل مع الطل#ب عل#ى 

 إط#ار أوس#ع م#ن النقل ف#ي ذل#ك ا�ط#ار، وكج#زء ض#من
السياسات التي تشمل ضمن م#ا تش#مل التخط#يط الم#الي، 

 ياسات البيئية والتخط#يط ا�قليم#ىوسياسات العمالة والس
 .)2005عيسى، (

وض####ع سياس####ات تتس####م بالمرون####ة والس####رعة لتس####ھيل  -6
ا�نش###طة ف###ى السلس###لة اللوجس###تية، وذل###ك با9س###تعانة 

اليب بتكنولوجيا المعلوم#ات وا9تص#ا9ت ف#ي تط#وير أس#
 .التخطيط الخاصة باللوجستيات وسRسل ا�مداد

عن##د وض##ع السياس##ات اللوجس##تية، ينبغ##ى مراع##اة تن##وع  -7
ال##دول م##ن حي##ث الخص##ائص ا9جتماعي##ة والجغرافي##ة، 
واختRفھ##ا م##ن حي##ث مرحل##ة التط##ور ا9قتص##ادي الت##ي 

حي#ث . تتباين معھا بشدة أنظمة النق#ل والھياك#ل التش#غيلية
تب##اين م##ن أج##ل وض##ع وتط##وير يج##ب مراع##اة ك##ل ھ##ذا ال

ش####بكة لوجس####تية عالمي####ة تعم####ل بكف####اءة إ9 أن####ه م####ن 
الضروري أن تركز السياسات على التقليل م#ن مص#ادر 
عدم الكفاءة المرتبطة بھذا التباين، وأن تركز أيضا على 
توحيد الخصائص التشغيلية الخاص#ة ب#النظم اللوجس#تية، 

. مك##نوذل#ك م##ن أج##ل تحقي##ق عملي##ات نق##ل سلس##لة كلم##ا أ
وإ9 س##وف تتجن##ب ص##ناعة النق##ل تل##ك البيئ##ات التجاري##ة 

 . المعقدة والمكلفة لغير صالح الدول المعنية

 تخلصات من البحثسالم

أن تحقي##ق الطريق###ة المثل###ى لرف###ع مع###د9ت أداء الش###حن  -1
والتفري##غ والنق##ل يمك##ن أن تق##دم عل##ى ع##دد م##ن المع##ايير 

مھم##ا ًمنھ##ا أھ##دافھا ودوافعھ##ا، حي##ث يلع##ب ال##ربح دورا 
كھدف أساسى �ى نشاط أقتص#ادى وھ#و معي#ار ا�مثلي#ة 
لتش##غيل الم##وانئ كم##ا تعتب##ر التك##اليف م##ن أھ##م العناص##ر 
المؤثرة على استمرارية الميناء وقدرت#ه التنافس#ية وعلي#ه 
 Rًيك##ون تش###غيل المين###اء بأق###ل تكلف##ة تش###غيل ممكن###ه دل###ي

 .ًواضحا على التشغيل ا�مثل لعملية ا�داء بالموانئ

 البض#ائع لة القض#اء عل#ى المش#اكل المتعلق#ة بمناول#هسھو -2
ك###ز اللوجس###تية لھ###ذه امرالم###ن خ###Rل " ش###حن وتفري###غ"

 .العملية ومدى سرعة تقديم الخدمة وسھولتھا

يج##ب تحوي##ل الم##وانئ المص##رية م##ن م##وانئ تقليدي##ة إل##ى  -3
 .موانئ لوجستية متكاملة

 التوصيـات

 ومنھ####ا ش####رق -يج####ب أن يت####وافر للم####وانئ المص####رية -1
 وتعن#ى ق#درة A Bias for Action البادئ#ة -س#عيدبور

الميناء على التعامل مع وظائفه ب#د9 م#ن خس#ارة ف#رص 
 .السوق

إدخال أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتبادل ا�لكترون#ى  -2
 ل##ربط أنظم##ة النق##ل متع##دد الوس##ائط بعض##ھا EDI نظ##ام

 Justببعض وللس#يطرة عل#ى خ#دمات الت#زامن المحك#م 
in timeك##ون الم##وانئ ھ##ى المنص##ة الت##ى  عل##ى أن ت

 .تسيطر على ھذه ا�نظمة

 ضرورة السيطرة على تعريفه الخدمات داخل الم#وانئ  -3
المص##رية و9 تت##رك لك##ل جھ##ة حكومي##ة عامل##ة داخ##ل 
المين##اء حري##ة تحدي##د الس##عر ال##ذى يناس##بھا، مم##ا يض##ر 
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بسمعه الميناء ككل، لتكاليفه العالية مما يعرض الم#وانئ 
 .وانئ طاردة وليست جاذبةالمصرية لجعلھا م

اس##تخدام التك##اليف اللوجس##تية ف##ى تس##عير خ##دمات مين##اء  -4
 وإع#ادة الھيكل#ة المالي#ة - التفريعة س#ابقا-شرق بورسعيد

 .لتطبيق نظم المحاسبة والتكاليف اللوجيستي

ض##رورة إنش##اء وظيف##ة جدي##دة ھ##ي متعھ##د النق##ل متع##دد  -5
الوس####ائط لمواكب####ة تط####ور تكنولوجي####ا النق####ل البح####رى 

لوكي#ل المRح#ى التقلي#دى إل#ى ھ#ذه لتحول من وظيف#ة اوا
الوظيف###ة الجدي###دة الت###ى تش###مل منظوم###ة النق###ل متع###دد 
الوس##ائط بك##ل م##ا تش##مله وم##ا تكمل##ه خ##دماتھا المرتبط##ة 

 .بالنقل البحرى

 ض##رورة إنش##اء وح##دة تحلي##ل الن##ولين وتك##اليف النق##ل  -6
بوزارة النقل البحرى لحين، انتھ#اء دورھ#ا وخصخص#ة 

ش###ركات قط###اع النق###ل البح###رى وتك###ون ھ###ذه الم##وانئ و
الوح##دة مس##ئولة ع##ن تحدي##د أس##عار الخ##دمات المينائي##ة، 

 .وبعد الخصخصة تترك للمنافسة الحرة العالمية

 عــــــالمراج

 تقرير مؤشر أداء الدعم اللوجستى) 2014(البنك الدولى 

، )2017(الجھ###از المرك###زى للتعبئ###ة العام###ة وا�حص###اء 
 رالتعداد السكانى، مص

 النق##ل ف##ى جمھوري##ة  منظوم##ة).2010( أيم##ن ،النح##راوى
ا�ف#اق والتح#ديات، الق#اھرة، ا�كاديمي#ة مصر العربية، 

 .العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

 مراك##ز اللوجس##تيات كأح##د ).2015 ( عل##ى يحي##ى،بس##يونى
 المقوم###ات الرئيس###ية للمين###اء المح###ورى، ا�س###كندرية،

 .مصر

 دور اللوجس##تيات ف##ى ).2012 (م##د محم##د أح،عب##د الھ##ادى
، ا�كاديمي##ة العربي##ة "رف##ع الكف##اءة ا�قتص##ادية للم##وانئ

 للعلوم والتكنولوجيا والنق#ل البح#رى، رس#الة ماجس#تير،
 .مصر

إط###ار مقت###رح �س###تخدام ). 2005 (حس###ين محم###د عيس###ى،
دارية فى ترش#يد ق#رارات التس#عير، ھندسة المحاسبة ا�
 .مصرتجارة عين شمس، 

قتص###اديات النق###ل البح###رى ا). 2015(محم###د فك###رى ، ي###دفا
، ا�كاديمي###ة العربي###ة العل###وم والتكنولوجي###ا بالحاوي###ات

 . مصروالنقل البحرى، رسالة ماجستير،

 بن###ك معلوم###ات وزارة النق###ل –مجموع###ة ق###وانين وزاري###ة 
  البحرى
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EFFECT OF THE EFFICIENT PERFORMANCE OF THE TRANSPORT, 
LOADING AND UNLOADING OPERATIONS ON THE EXPECTED 

ECONOMIC PERFORMANCE OF EAST PORT SAID PORT 

Heba A.M.A. Al-Baghdadi 

Fac. Int. Transport of Arab Acad. Logistics for Sci., Technol. and Maritime Transport, Egypt 

ABSTRACT: The aim of this research is to present and analyze the logistics and 
objectives of the logistics and to study the current problems of pricing Port Said Port services 
using the current cost systems, the constant search for the best services that must be provided 
to the customers for transportation, shipment and unloading. The study helps in the analysis 
and evaluation of the competing ports in terms of the capabilities and mechanisms used and 
work on the competition by raising the efficiency of operational performance and increasing 
modernization and logistical connectivity to attract global trade that helps in the process of 
economic growth of the country. The most important results of the research: The achievement 
of the best way to raise the rates of performance of shipping and unloading and transport can 
be provided on a number of criteria, including its objectives and motives, where profit plays 
an important role as the main objective of any economic activity is the standard of operation 
of ports and costs are the most important elements The operation of the port at the lowest 
possible operating cost is a clear indication of the optimal operation of the port performance. 
It is easy to eliminate the problems related to the handling of the goods, "loading and 
unloading" through the logistics center for this process and the speed to provide and facilitate 
the service, Egyptian ports must be transferred from traditional ports to integrated logistics 
ports. The research recommended several recommendations: Egyptian ports, including East 
Port Said, should have the prefix A Bias for Action, which deals with the ability of the port to 
deal with its functions rather than losing market opportunities, and the introduction of 
information technology and electronic exchange systems. And the control of the services of 
synchronous arbitrator - just in-time that the ports are the platform that controls these systems, 
and the need to control the definition of services within the Egyptian ports and do not leave 
any governmental entity operating within the port the freedom to determine the price that suits 
them, As a whole, for its high costs the Egyptian ports displays to make them repellent ports 
and is not attractive. 
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